RESUM CONSELL EXTRAORDINARI Dijous 10 de novembre de 2016

1. Aprovació, si s'escau, de la PGA de Centre del curs 2016/17 i el Pla Anual de
menjador.
PGA: Des del sector pares i mares hi han alguns dubtes i propostes respecte a la PGA, sobre tot
s’exposen els dubtes que Paco ha deixat per escrit ja que no ha pogut assistir al Consell. Per
tant, allò més destacat es que respecte al projecte del bilingüisme no hi ha res a la PGA perquè
el centre s’emmarca dintre d’un projecte plurilingüe. Es proposa també que, ja que Escola
Valenciana fa cinema en valencià que l’escola ho tinga en compte per fer com a activitat
extraescolar anar al cinema en valencià per fer que la nostra llengua tinga l’oportunitat de
trobar una normalitat a la pantalla gran com és un cinema (Campanya Foment d’ús del
Valencià). També informen que falten algunes programacions de les activitats extraescolars,
cosa que són sabedors.
PLA ANUAL MENJADOR: Es comunica al Consell que ha eixit una sentència que especifica que
els Educadors de menjador no han de fer-se càrrec dels xiquets/es. L’educadora responsable
de la nostra escola és Emma.
L’encarregada de menjador informa que tots els mesos són quasi sempre els mateixos
problemes els que dificulten un bon funcionament de menjador a nivell de gestió: el pares i
mares continuen sense avisar quan toca per dinar els seus fills i filles al menjador, moltes
vegades avisen a les 12:30h. A partir d’ara es posaran més seriosos amb aquest tema. També
informen que molts pares/mares no paguen el menjador dintre del termini establert, realitzant
el pagament perquè són avisats des de l’escola quasi a fi de mes i no són per motius
econòmics. L’encarregada de menjador trasllada l’acord al qual s’arriba: el dia 7 de cada mes
es farà el 1er avís a les famílies que no paguen el menjador. Si al termini de” x” dies no s’ha fet
l’ingrés o pagament, el mes següent no es podrà quedar el xiquet/a al menjador.
ALTRES: Mireia, mestra d’Anglés, informa al Consell que es farà un programa de ràdio amb
anglés que estarà dintre de la xarxa de radio d’escoles, per la qual cosa necessita material
radiofònic. Ella està mirant-lo però des del sector mares i pares ens agrada molt la idea i
oferim l’ajuda per buscar el material. També proposem la idea que ja que s’utilitzarà per
fomentar l’aprenentatge de l’anglés que s’utilitze també per fer ús del valencià en un mitjà
com la ràdio i col·laborar, una vegada més, en el foment de l’ús del valencià.

